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Hotărârile Consiliului Facultății de Matematică și Informatică din data de 27.07.2021 

Cvorumul este îndeplinit,  votul a fost electronic. 

HCFMI nr. 1 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru,  Comisia de finalizare studii licență si masterat 

pentru sesiunea Septembrie 2021, avand componenta: 

Presedinte: Conf.univ.dr. Elena Pelican 

Membri: Prof.univ.dr. Constantin Costara 

Prof.univ.dr. Mircea Popovici 

Lect.univ.dr. Marian Ciuca 

Conf. univ. dr. Nicola Aurelian 

Secretar: Asist unid.drd. Anata Ionescu  

HCFMI nr. 2 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru,  Calendarul pentru finalizarea studiilor de licență 

si masterat pentru sesiunea Septembrie 2021,  

30.08.2021 – Publicarea anuntului initial (privind platforma de organizare a examenului, 

calendar etc)  

2.09.2021 – Inscrierea pentru verificare antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor – 

absolventii trimit secretarului comisiei fişierul PDF al lucrării, funcţional şi neparolat  

2.09-3.09.2021 – Verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare studii  

4.09-5.09.2021 – Inscrierea cu lucrarea in forma finala, insotita de Raportul privind avizul 

coordonatorului (si restul actelor)  

5.09.2021 – Afisarea programării evaluărilor on-line  

6.09-7.09.2021 – Sustinerea examenelor  

7.09.2021 – Afisarea rezultatelor 

HCFMI nr. 3 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, Organizarea unei sesiuni speciale de reexaminari 

pentru studentii FMI de la studii de licenta (anii I si II) si masterat(anul I) care nu au acumulat 

30 ECTS pentru a putea promova in anul urmator. Pot depune cerere pentru a participa la 

aceasta sesiune studentii din anii neterminali care au acumulat intre 15 ECTS si 29 ECTS, 

putand solicita reexaminarea pentru cel mult 3 discipline nepromovate, cu urmatoarele 

precizari: 

- Taxa speciala este de 100RON/disciplina. 

- Achitarea taxelor se va face prin virament bancar/ ordin de plata in contul Universitatii 

Ovidius din Constanta, RO74TREZ23120F330500XXXX, Cod fiscal UOC: 4301332 

- Depunerea cererilor, insotite de dovada achitarii taxei corespunzatoare se face online, 

pe emailul secretariatului FMI (secretariat_FM@univ-ovidius.ro), in perioada 1-3 

septembrie 2021. 
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- Sustinerea examenelor va avea loc in perioada 6-8 septembrie 2021.  

HCFMI nr. 4 
Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, acordul de parteneriat intre UOC (prin FMI)  si 

Grupul Saint-Gobain. 

HCFMI nr. 5 

Se aprobă, cu unanimitate de voturi pentru, cererea studentului Vasilica Cristian, de la 

Informatica in lb.engleza, anul3, de schimbare a temei de licență pentru sesiunea Septembrie 

2021 și completarea listei cu noua tema solicitata: PaymeE - QMS for employees payment. 

 

                                                                                                   Decan, 
 

                                                                       Conf. Univ. dr. Aurelian Nicola 

 


